ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 20/2014 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 141/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 4η του
µήνα Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ.
14945/30.5.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα
µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
2. Αραβανής Ανδρέας
3. Καρτάνος Ιωάννης
4. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
5. Ζουριδάκης Ευτύχιος
6. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
7. Πεντεπίτης Νικόλαος

Απόντες
1. Σάντα – Μακρή Αικατερίνη
2. Μαργέλης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , Υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.∆. : της αριθ.20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
«Ορισµός ∆ικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας
ενώπιον του Ε'Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας στην δικάσιµο της 4-62014 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή η µαταίωση δικάσιµο κατά της αίτησης
ακύρωσης της Ευαγγελίας Κοντογιώργη που στρέφεται εναντίον της πρώην
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Νοµού Λευκάδας άρθρο 72 Ν.3852/2010κατ'εξαίρεση
δικαστικού χειρισµού υπόθεσης»
Εισηγήτρια κα Μαυρέτα Καρύδη
∆ικηγόρος του ∆ήµου
H Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης, του
ανωτέρω θέµατος, διότι η ως άνω διαφορά εκδικάζεται στις 4-6-2014 ύστερα από
αλλεπάλληλες αναβολές για τις οποίες ο ∆ήµος Λευκάδας δεν είχε λάβει γνώση.
Στη συνέχεια, η κα Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου, εισηγούµενη το
θέµα, διάβασε στην Ο.Ε. την εισηγήσή της, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου
η από 05-6-2006 και αριθµό κατάθεσης
6978/5/12/2006 αίτηση ακύρωσης της Ευαγγελίας Κοντογιώργη
η οποία
απευθύνεται ενώπιον του Ε' Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας και
στρέφεται κατά της σιωπηράς απόρριψης του αιτήµατος της περί ανακλήσεως α) της
υπ. αριθ' 331-446/29-04-1992 απόφασής του Νοµάρχη Λευκάδας µε την οποία
τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε το ρυµοτοµικό σχέδιο των οικισµών Νυδριού
Μ.Αυλακίου Ν.Λευκάδος β) Της Μεµονωµένης Πράξης εφαρµογής του
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Περιφερειακού δρόµου απο αρχή του σχεδίου στο Μ.Αυλάκι µέχρι επαρχιακό δρόµο
Νυδρίου Νεοχωρίου του συγκεκριµένου σχεδίου Νυδρίου -Μ.Αυλακίου του ∆ήµου
Ελλοµένου Ν.Λευκάδας ,η οποία κυρώθηκε µε την υπ'αριθ'πρωτ.1625/19-4-1999
απόφαση του Νοµάρχη Λευκάδας και γ) Την υπ'αριθ'24/28-8-2002 διορθωτική πράξη
εφαρµογής στις ιδιοκτησίες µε ΚΑ 020725 και 020727Α στα ΟΤ 42-63-176-177)
Περαιτέρω η ως άνω αίτηση
ακύρωσης αναφέρει µεταξύ άλλων τα
παρακάτω:
Με την υπ' αριθ' 331-446/29-4-1992 απόφαση του Νοµάρχη Λευκάδας
τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε το ρυµοτοµικό σχέδιο των παραλιακών οικισµών
Νυδριού-Μ.Αυλακίου Ν.Λευκάδας. Κατά την κρατούσα άποψη στη θεωρία και τη
νοµολογία η διοικητική πράξη που εκδίδεται κατ'απόλυτη η σχετική αναρµοδιότητα
καθ'ύλη ,δηλαδή καθ' υπέρβαση εξουσίας η καθηκόντων απο διοικητικό όργανο είναι
ανυπόστατη. Ως ανυπόστατη η παραπάνω απόφαση δεν είναι εκτελεστή ,ούτε
παράγει έννοµα αποτελέσµατα. Εις εκτέλεσιν του ως άνω ανυποστάτου,άλλως
ακύρου ρυµοτοµικού σχεδίου, συνετάχθη η Μεµονωµένη πράξη εφαρµογής του
Περιφερειακού δρόµου από αρχή του σχεδίου στο Μ.Αυλάκι µέχρι επαρχιακό δρόµο
Νυδρίου Νεοχωρίου του εγκεκριµένου σχεδίου Νυδρίου-Μ.Αυλακίου του ∆ήµου
Ελλοµένου Ν.Λευκάδος,η οποία κυρώθηκε µε την υπ'αριθ' πρωτ.1625/19-4-1999
απόφαση του Νοµάρχη Λευκάδας.
Η πράξη αυτή διορθώθηκε µε την υπ'αριθ'24/24-8-2002 διορθωτική πράξη
εφαρµογής στις ιδιοκτησίες µε Κ.Α 020725 και 020727Α,στα Ο.Τ 42-63-176-1777.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, είναι προφανές, ότι σε τόσο σηµαντικές πράξεις της
διοικήσεως, που αφορούν το δηµόσιο, αλλά και σοβαρά ιδιωτικά συµφέροντα,
πρέπει για λόγους ασφαλείας δικαίου να ανακληθούν οι παραπάνω ανυπόστατες η
άκυρες πράξεις της διοικήσεως. Κατ'ακολουθίαν ζητά να υποχρεωθεί ο Νοµάρχης
Λευκάδας να προβεί σε οφειλόµενη νόµιµη ενέργεια και να ανακαλέσει α) Την
υπ'αριθ' ΟΙΚ.331-446/29-4-1992 απόφαση του Νοµάρχη Λευκάδας µε την οποία
τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε το ρυµοτοµικό σχέδιο των οικισµών Νυδριού-Μ
Αυλακίου Ν.Λευκάδας β) Την Μεµονωµένη Πράξη εφαρµογής του Περιφερειακού
δρόµου απο αρχή του σχεδίου στο Μ.Αυλάκι µέχρι επαρχιακό δρόµο Νυδρίου
Νεοχωρίου του εγκεκριµένου σχεδίου Νυδρίου -Μ.Αυλακίου του ∆ήµου Ελλοµένου
Ν.Λευκάδας,η οποία κυρώθηκε µε την υπ'αριθ'πρωτ.1625/19-4-1999 απόφαση του
Νοµάρχη Λευκάδας και γ) Την υπ΄'αριθ' 24/28-8-2002 διορθωτική πράξη εφαρµογής
στις ιδιοκτησίες µε ΚΑ 020725 και 020727Α,στα ΟΤ 42-63-176-177.
Η ως άνω αίτηση ακύρωσης αρχικά εστρέφετο στην πρώην Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Λευκάδας ,πλην όµως ο ∆ήµος Λευκάδας δυνάµει του Ν.3852/2010
υπεισήλθε στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις αυτής. Κατά συνέπεια και στις
εκκρεµείς δίκες.
Επειδή η ως άνω διαφορά εκδικάζεται στις 4-6-2014 ύστερα από αλλεπάλληλες
αναβολές για τις οποίες ο ∆ήµος Λευκάδας δεν είχε λάβει γνώση.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον να παρασταθεί και εκπροσωπηθεί.
Επειδή ο ∆ικηγόρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Κώστας Κατηφόρης έχει
εξειδικευµένες γνώσεις στο ∆ιοικητικό δίκαιο και εµπειρία ενώπιον των ανωτάτων
ακυρωτικών ∆ικαστηρίων της Χώρας, και συγκεκριµένα ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να συζητηθεί το παρόν θέµα κατεπειγόντως και να αποφασίσει η οικονοµική
επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας να χορηγήσει εντολή και πληρεξουσιότητα στον
∆ικηγόρο Αθηνών Κώστα Κατηφόρη να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο
Λευκάδας ως καθολικός διάδοχος της πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης του
Νοµού Λευκάδας , ενώπιον του Ε'τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας στην
συνεδρίαση της 4-6-2014 κατά της αριθ' καταθ.6978/2006 αίτησης ακύρωσης της
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Ευαγγελίας Κοντογιώργη η οποία στρέφεται κατά της σιωπηράς απόρριψης του
αιτήµατος της περί ανακλήσεως α) της υπ'αριθ'331-446/29-04-1992 απόφασής του
Νοµάρχη Λευκάδας , µε την οποία τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε το ρυµοτοµικό
σχέδιο των οικισµών Νυδριού Μ.Αυλακίου Ν.Λευκάδος β) Της Μεµονωµένης Πράξης
εφαρµογής του Περιφερειακού δρόµου απο αρχή του σχεδίου στο Μ.Αυλάκι µέχρι
επαρχιακό δρόµο Νυδρίου Νεοχωρίου του συγκεκριµένου σχεδίου Νυδρίου Μ.Αυλακίου του ∆ήµου Ελλοµένου Ν.Λευκάδας ,η οποία κυρώθηκε µε την
υπ'αριθ'πρωτ.1625/19-4-1999 απόφαση του Νοµάρχη Λευκάδας και γ) Της
υπ'αριθ'24/28-8-2002 διορθωτική πράξη εφαρµογής στις ιδιοκτησίες µε ΚΑ 020725
και 020727Α στα ΟΤ 42-63-176-177) .Εν γένει δε να καταθέτει υποµνήµατα η τυχόν
πρόσθετους λόγους ως και να εγκρίνει στον ως άνω ∆ικηγόρο πάσης φύσεως
διαδικαστικές ενέργειες ήθελε απαιτηθούν για την παρούσα διαφορά .
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον ∆ικηγόρο Αθηνών Κώστα
Κατηφόρη, να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας ως καθολικός
διάδοχος της πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης του Νοµού Λευκάδας , ενώπιον
του Ε' τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας στην συνεδρίαση της 4-6-2014
κατά της αριθ' καταθ.6978/2006 αίτησης ακύρωσης της Ευαγγελίας Κοντογιώργη η
οποία στρέφεται κατά της σιωπηράς απόρριψης του αιτήµατος της περί ανακλήσεως
α) της υπ'αριθ'331-446/29-04-1992 απόφασής του Νοµάρχη Λευκάδας , µε την οποία
τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε το ρυµοτοµικό σχέδιο των οικισµών Νυδριού
Μ.Αυλακίου Ν.Λευκάδος
β) Της Μεµονωµένης Πράξης εφαρµογής του Περιφερειακού δρόµου από αρχή του
σχεδίου στο Μ.Αυλάκι µέχρι επαρχιακό δρόµο Νυδρίου Νεοχωρίου του
συγκεκριµένου σχεδίου Νυδρίου -Μ.Αυλακίου του ∆ήµου Ελλοµένου Ν.Λευκάδας ,η
οποία κυρώθηκε µε την υπ'αριθ'πρωτ.1625/19-4-1999 απόφαση του Νοµάρχη
Λευκάδας και
γ) Της υπ'αριθ'24/28-8-2002 διορθωτικής πράξης εφαρµογής στις ιδιοκτησίες µε ΚΑ
020725 και 020727Α στα ΟΤ 42-63-176-177) .
Εν γένει δε να καταθέτει υποµνήµατα ή τυχόν πρόσθετους λόγους ως και να εγκρίνει
στον ως άνω ∆ικηγόρο πάσης φύσεως διαδικαστικές ενέργειες ήθελε απαιτηθούν για
την παρούσα διαφορά .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 141/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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